
Na podlagi 38. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije je skupščina na 26. skupščini, dne 15.03.2013 sprejela 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK LZS 

1. SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA 

1. člen 

Disciplinski pravilnik ureja razmerja, ki nastajajo med člani zveze, zvezo ter njegovimi organi. Pravilnik naj zagotavlja 
nemoteno delovanje zveze ter ravnanje disciplinskih organov v skladu z načelom pravičnosti. Vsi postopki, ki jih 
določa ta pravilnik, naj potekajo v prijateljskem in športnem duhu. 

Disciplinski pravilnik ureja vlogo disciplinskih organov, disciplinski postopek, disciplinske ukrepe in kršitve. 

2. člen 

Disciplinski pravilnik velja za vse člane lokostrelske zveze Slovenije (v nadaljevanju člani). 

3. člen 

Pravila tega disciplinskega pravilnika se uporabljajo na območju republike Slovenije in na območju ostalih držav. 
 

4. člen 

Ta disciplinski pravilnik se uporablja tudi takrat, kadar so kršitve in sankcije teh kršitev določene v drugih aktih 
Lokostrelske zveze Slovenije. 
 

5. člen 

V primeru, da disciplinski organi pri uporabi disciplinskega pravilnika ne vedo kako bi postopali, ker ne obstaja 
določilo, ki bi zajemalo konkretni primer, zaprosijo predsednika disciplinske komisije, da določi pravilo. 
 
Pravilo velja samo za določeni konkretni primer. 
 
Pravilo določi predsednik disciplinske komisije v skladu z načelom pravičnosti in poštenja na tak način, kot da bi imel 
pred seboj nedoločeno število podobnih primerov, za katere mora pravilo veljati. 
 
Na način, opisan v tem členu, se lahko določi samo procesno pravilo. Ni mogoče določati kršitev in disciplinskih 
sankcij. 
 

6. člen 

Katera dejstva štejejo za dokazana odloči disciplinski organ po svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne 
presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka. 

 
7. člen 

Ukrepe je možno izreči samo za kršitve, ki so predhodno določene s tem pravilnikom ali drugimi akti Lokostrelske 
zveze Slovenije. 
 
Ukrepe je možno izreči članom samo pod pogojem, da je ugotovljena njihova disciplinska odgovornost. 

 
8. člen 

Član, ki je s kršitvijo določeno v tem pravilniku, storil škodo, je prav tako odškodninsko odgovoren. 
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2. DISCIPLINSKI ORGANI 

9. člen 

Disciplinski sodnik vodi postopek na prvi stopnji, kadar gre za lažje kršitve. 

Disciplinskega sodnika izbere disciplinska komisija izmed svojih članov za vsak posamezni primer. 

Kadar vodi postopek disciplinski sodnik, ima vse pristojnosti in opravlja vse naloge, ki so s tem pravilnikom določene 
za disciplinsko komisijo oziroma za predsednika disciplinske komisije. 

 
10. člen 

Disciplinska komisija je organ, ki vodi postopek na drugi stopnji, kadar gre za lažje kršitve. 
 
Disciplinska komisija vodi postopek na prvi stopnji, kadar gre za težje kršitve. 
 

11. člen 

Skupščina je zadolžena za odločanje na drugi stopnji, kadar se obravnavajo težje kršitve. 

3. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

12. člen 

Zahtevo za začetek disciplinskega postopka lahko da vsak član disciplinske komisije in vsak član izvršnega oziroma 
upravnega odbora. Zahtevo poda predsedniku disciplinske komisije. 
 
Pobudo za začetek postopka lahko poda vsak član zveze. Pobudo poda pri članu disciplinske komisije ali članu 
izvršnega oziroma upravnega odbora, ki lahko pobudo sprejmejo in se šteje kakor da bi bila podana zahteva za 
začetek postopka. V primeru, da pobude ne sprejmejo, so dolžni članu zveze, ki je podal pobudo, obrazložiti razloge 
zaradi katerih so pobudo zavrnili. 
 

Postopek se začne s prvim zasedanjem disciplinske komisije oziroma disciplinskega sodnika. 

13. člen 

Postopek se začne tudi, če se član, zoper katerega je uveden postopek, ne pojavi na obravnavi disciplinske komisije 
oziroma disciplinskega sodnika. 
 
V tem primeru je predsednik disciplinskega sodišča zadolžen, da izroči pisno odločbo o ugotovljeni disciplinski 
odgovornosti članu iz prejšnjega odstavka. 
 

14. člen 

Član mora biti obveščen, da je proti njemu uveden disciplinski postopek. Obveščen mora biti vsaj tri dni pred 
začetkom postopka. 
 
Član ima pravico biti prisoten na zasedanju disciplinske komisije. 
 
Na tem zasedanju je lahko prisoten član kluba/društva po izbiri člana, zoper katerega je sprožen postopek.  
 
Član mora biti seznanjen z obremenilnimi dejstvi in ima pravico, da se o njih izreče in da se zagovarja z dejstvi, ki so 
mu v prid. 
 
Član ima pravico do pravnega sredstva. 
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15. člen 

Disciplinska komisija zaseda v senatu treh članov. 
 
Zasedanje vodi predsednik komisije. 
 
Odločitve sprejema z večino. 
 

16. člen 

Disciplinska komisija mora popolnoma in v celoti raziskati in ugotoviti dejstva, ki so pomembna za razrešitev primera. 
 
Disciplinska komisija mora odločiti o disciplinski odgovornosti člana, ki se je znašel v disciplinskem postopku. 
 
Disciplinska komisija izreče ustrezen ukrep, če se ugotovi disciplinska odgovornost člana zveze. 
 
Član disciplinske komisije se ne more vzdržati odločitev, ki jih mora komisija sprejeti. 
 

17. člen 

Člana disciplinske komisije izloči nadzorni odbor v primeru njegove osebne vpletenosti v primer, ki ga komisija 
obravnava. Nadzorni odbor v tem primeru določi namestnika za ta primer. Tega namestnika določi izmed članov 
zveze. 

Predlog za izločitev lahko poda vsak član disciplinske komisije ali oseba, zoper katero se je sprožil postopek. 
 

18. člen 

Predsednik komisije lahko pred uvedbo postopka kontaktira osebo, zoper katero naj bi se sprožil postopek, osebo, ki 
je podala zahtevo ali pobudo za začetek postopka in vse osebe, ki so kakorkoli vpletene v samo zadevo ter  skuša 
najti rešitev v postopku pomirjanja. 
 
Ta postopek vodi predsednik disciplinske komisije. Prav tako se trudi, da bi udeležene strani našle skupno rešitev. 
 
V tem postopku se skuša najti rešitev na miren način z medsebojnim dogovarjanjem vseh strani. 
 
Z rešitvijo, ki se doseže na ta način, se morajo strinjati vse strani. 
 
Če ne dosežejo soglasja, se začne disciplinski postopek. 
 

19. člen 

Zasedanje skliče predsednik disciplinske komisije in na njega povabi člana, zoper katerega se je sprožil postopek,  
ter druge osebe, ki bi lahko pripomogle k razrešitvi vprašanj, pomembnih za rešitev zadeve. 
 
Postopek poteka ustno. 
Najprej se člana, zoper katerega se je sprožil disciplinski postopek, seznani z dejstvi, nato se mu da možnost, da pove 
svojo plat zgodbe in nazadnje se mu postavijo vprašanja. 
 
Član, zoper katerega je sprožen disciplinski postopek, ni dolžan odgovarjati ali podati svojega mnenja. 
 

Po zaslišanju obdolženega člana se zasliši še druge osebe. 
 
Ko se zadeva dodobra razjasni, se disciplinska komisija umakne na posvet in začne razpravljati o primeru ter odloči  
o disciplinski odgovornosti in ukrepu. 
 

20. člen 

Odločanje disciplinske komisije je tajno. 

Disciplinska komisija odloča z večino glasov. 
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Disciplinska komisija odloči, ali je podana disciplinska odgovornost in v primeru, da je podana, določi tudi disciplinski 
ukrep. 
 
V primeru ukrepa izključitve iz zveze mora, disciplinska komisija soglasno sprejeti odločitev o izreku tega ukrepa. 
 

21. člen 

Disciplinski ukrep se določi tako, da se upošteva razmere, v katerih je bila kršitev storjena, individualne lastnosti 
člana in vpliv ukrepa na člana, kateremu se ukrep izreka. 
 

22. člen 

Po odločitvi se člana, zoper katerega teče postopek, seznani z odločitvijo komisije. 
 
Pisna odločba se izroči članu takoj po izreku odločitve, s katero je bil član spoznan za disciplinsko odgovornega. Pisna 
odločba ni potrebna, če disciplinska komisija poda negativno mnenje o odgovornosti obdolženega člana. 
 

Vse disciplinske ukrepe izreka predsednik disciplinske komisije oz. disciplinski sodnik, razen če je v pravilniku drugače 
določeno. 

23. člen 

 
Pisna odločba vsebuje uvod, izrek, pojasnilo in pravni pouk. 
 
V uvodu se navede za kateri primer je šlo, kdo je odločal, kje se je odločalo ter druge pomembne podatke. 
 
V izreku se navede odgovornost člana in ukrep, ki mu je bil izrečen. 
 
Pojasnilo naj vsebuje smernice in dejstva, ki so napeljala disciplinske sodnike k odločitvi. 
 
V pravnem pouku se člana, zoper katerega je izrečen ukrep, obvesti o možnosti pritožbe in o roku, v katerem  
je pritožbo možno vložiti. 
  

24. člen 

Edino možno redno pravno sredstvo je pritožba. 
 
Izrednih pravnih sredstev ni. 
 

25. člen 

Disciplinsko obsojeni član ima pravico vložiti pritožbo v roku 8 dni. Če po tem roku pritožba ni vložena, postane 
odločba disciplinske komisije dokončna. 
 
Pritožba se lahko vloži zaradi nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja, nepravilno uporabljenih procesnih pravil 
ali nepravilne rabe materialnega prava. 
 
Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo, zoper katero se vlaga pritožba. 
 

26. člen 

Drugostopenjski organ odloči o pritožbi, v kolikor ta izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena. 
 
Drugostopenjski organ lahko pritožbi ugodi in razveljavi odločitev komisije ter odloči drugače. 
 
Drugostopenjski organ lahko pritožbo zavrne in potrdi odločitev disciplinske komisije. 
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27. člen 

Same kršitve zastarajo po 3 mesecih od kar se je za njih in za storilca izvedelo. V vsakem primeru zastarajo v  
6 mesecih od dneva kršitve. 
 
Disciplinski postopek zastara v 3 mesecih. 
 

4. DISCIPLINSKI UKREPI 

28. člen 

Za disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi: 
 opomin,  
 javni opomin,  
 začasna prepoved nastopanja in treningov,  
 trajna prepoved nastopanja in treningov,  
 denarna kazen, 
 razrešitev funkcije,  
 izključitev.  
  
Razrešitev funkcije ter izključitev je možno izreči samo v primeru, da je bila ugotovljena disciplinska odgovornost za 
težjo kršitev. 
 

29. člen 

Opomin se izreče članu na koncu zasedanja disciplinske komisije. 

 

30. člen 

Javni opomin se izreče članu na zasedanju skupščine. Javni opomin izreče predsednik Lokostrelske zveze Slovenije. 
 

31. člen 

Začasno prepoved nastopanja in treningov se lahko izreče za največ 6 mesecev. Ta suspenz se lahko izreče tudi za 
določeno tekmo oziroma določen nastop. 
 
Trajno prepoved nastopanja in treningov je možno izreči za največ eno leto.  
 
Možno je določiti tudi skupen suspenz iz prvega in drugega odstavka tega člena. 
 

32. člen 

Članu, ki opravlja funkcijo v organih zveze se lahko izreče ukrep razrešitve funkcije. Članu preneha funkcija v organu 
zveze in na njegovo mesto se izvoli drugi član. 
 

33. člen 

Izključitev člana iz zveze je izredni ukrep, ki se uporablja za najhujše kršitve. 

Z izključitvijo preneha članstvo v društvu po 39. členu statuta zveze. 

34. člen 

Ukrep se lahko izreče pogojno, največ za čas enega leta. Pogojno izrečen ukrep zadrži izvršitev ukrepa. 
 

Rok za pogojno odložitev začne teči od pravnomočnosti odločbe. 
 

Če član med časom iz prvega odstavka tega člena stori drugo kršitev, se pogojni izrek prekliče in se ukrep izvrši. 
 

V primeru, da ne pride do drugih kršitev, se po izteku časa iz prvega odstavka ukrep ne izvrši. 
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35. člen 

Kadar obstajajo nedvoumni dokazi, da je izrečeni ukrep dosegel svoj namen, lahko disciplinska komisija izjemoma 
sprejme sklep o omilitvi ali odpravi izrečenega ukrepa. 

 

Pobudo za sprejetje sklepa iz prejšnjega odstavka lahko poda vsak član zveze. O pobudi odloča predsednik 
disciplinske komisije, kadar gre za lažje kršitve oziroma  disciplinska komisija, kadar gre za težje kršitve. 
 

5. KRŠITVE 

36. člen 

Lažje kršitve so: 
 negativen odnos, nespoštovanje trenerja ali sočlanov, 
 neprimerno, nešportno obnašanje na treningu, 
 nepozornost na treningu ali nesodelovanje, 
 neupravičena zamuda na trening, 
 zamuda na mesto zbora za nastop ali tekmo, 
 neupoštevanje navodil trenerja oz. vodje programa, 
 prezgodnji, nedovoljeni odhod s treninga, nastopa ali tekme, 
 kršitev varnostnih navodil pri izvajanju treninga, 
 neupravičena odsotnost na treningu (o upravičenosti razlogov za odsotnost v vseh primerih odloča trener in 

vodja programa), 
 neplačevanje denarnih obveznostih do zveze 3 mesece zapored, 
 izguba ali poškodovanje zvezinega inventarja. 

 

37. člen 

Težje kršitve so: 

 večkratno ponavljanje lažjih kršitev, zaradi katerih je znatno moteno delo na treningih in drugih dejavnostih,  
ki jih opravlja zveza, 

 neupravičena odsotnost na 2 treningih  pred nastopom ali tekmo, 
 neupravičena odsotnost na nastopu ali tekmi, 
 kršitve pri opravljanju funkcije v zvezi, 
 nevestno opravljanje funkcije v zvezi, 
 izkoriščanje funkcije v lastne namene, ki niso v skladu s pravili in namenom zveze, 
 povzročitev zmanjšanja ugleda zveze v javnosti, 
 nešportno vedenje na tekmovanjih, nastopih, treningih in drugih dejavnostih, povezanih z delovanjem zveze 
 prihod na trening, nastop ali tekmo pod vplivom alkohola, mamil in drugih psihoaktivnih snovi zaradi katerih član 

ni zmožen zagotoviti popolne zbranosti pri izvedbi aktivnosti, 
 neplačevanje denarnih obveznosti kluba/društva do zveze, zaradi katerega se nabere dolg več kot 1.200,00€. 
 neplačevanje denarnih obveznosti člana do zveze, zaradi katerega se nabere dolg več kot 600,00€, 
 kršitve določb Statuta LZS, Kodeksa etike v športu in drugih aktov ter sklepov organov zveze,  
 nevestno in malomarno izvrševanje Tekmovalnega pravilnika,  
 kršitve načel lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli fair play-a,  
 neprimerno obnašanje v tujini, zaradi katerega je prejela zveza uradno pritožbo iz tujine.  
 

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

Ta Disciplinski pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina Lokostrelske zveze Slovenije. 
 
 
Ljubljana, 15.03.2013                                         Predsednik LZS: 
          Tomaž Urlep 


